
AIC De Kempen locatie Bladel thema-avond Autisme en rouw 21 november 2019

Mensen met ASS komen net als iedereen in aanraking met verdriet, verlies en de rouw daaromheen. 
Hoe zij dit verwerken en uiten in gedrag verloopt soms wel anders dan in de maatschappij als ‘normaal’ wordt gezien. 
Maar wat is eigenlijk normaal? Hoe beleven zij dit? Hoe kan dit zo goed mogelijk worden begeleid? 
En waar kunnen we dan tegenaan lopen?
Tijdens deze gespreksavond staan de vragen die dit oproept bij de deelnemers centraal.

De informatieve gespreksavond wordt verzorgd en begeleid door:

Marieke Termeer                            Raymond Volgers                 Laurian Schoormans

Geestelijk verzorger Lunetzorg  Geestelijk verzorger Lunetzorg    Autismeconsulent

Verder zal ook een medewerker van Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg aansluiten om eventuele vragen te beantwoorden, 
maar ook om zich te verdiepen in hoe zij hun zorg kunnen aanpassen voor mensen met ASS.
Marieke en Raymond beginnen met een korte theoretische inleiding over het onderwerp “Autisme en Rouw”. 
Daarna bepalen de deelnemers de inhoud van de avond.

Om de avond goed te kunnen voorbereiden willen we graag vooraf inventariseren welke vragen 
er zijn vanuit de deelnemers. Indien je je voor deze gespreksavond aanmeldt, ontvangen we graag vóór 14 november a.s. 
een mailtje op het mailadres: l.schoormans@lunetzorg.nl waarin je aangeeft:
-       Je naam
-       Waarom je je inschrijft, wat wil je weten, welke vragen wil je graag beantwoord zien
-       Vanuit welke rol je deelneemt (bijv: heb je zelf ASS, ben je ouder/begeleider van iemand met ASS)
Omdat de gespreksleiders de deelnemers ruim de aandacht willen geven kunnen er maximaal
15 personen deelnemen. Mochten meer mensen zich opgeven zullen we streven naar het opzetten van een 2e avond.

Let op: je aanmelding is pas volledig na inschrijving bij NVA/AIC via de inschrijf-button + ontvangst van je mailtje. 
We hanteren de datum van de mail om de volgorde van inschrijving te bepalen.

Tijd: Vanaf 19:00 uur staat koffie en thee voor u klaar 
Lezing begint om 19:30 uur Einde lezing om 21:00 uur

Locatie:
Van den Berk & Loonen Utvaartzorg
Rondweg 26 
5531 AJ Bladel

Kosten: 5 euro voor niet leden (NVA leden gratis)

Uiterste inschrijfdatum: 14 november 16:00 uur

www.sclera.be


